PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka: "Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho
příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 2019 2020"
Evidenční číslo VZ ve VVZ: Z2018-044602

TED: 2018/S 247-567912

1.
Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud
byla uzavřena
(§ 217 odst. 2 písm. a) ZZVZ)
1.1. Označení zadavatele a zástupce zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
00254657
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka

Smluvní zastoupení veřejného zadavatele:
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo:
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO:
12493031
1.2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
 fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím
závazku odebrat zemní plyn
 přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhl. t. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších
předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ).
 zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění
systémových služeb,
 zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
09123000-7
Zemní plyn
1.3. Cena sjednaná ve smlouvě
605,- Kč/1MWh bez DPH
2.
Použitý druh zadávacího řízení
(§ 217 odst. 2 písm. b) ZZVZ)
Otevřené řízení dle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ.
3.
Označení účastníků zadávacího řízení
(§ 217 odst. 2 písm. c) ZZVZ)
Nabídka č. 1:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma

E.ON Energie, a.s.
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nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Právní forma:

akciová společnost
(kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě)

IČO:

26078201

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

639,00
Nabídka č. 2:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

Pražská plynárenská, a.s.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Právní forma:

akciová společnost
(akcie na majitele v zaknihované podobě)

IČO:

60193492

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

605,20
Nabídka č. 3:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

CONTE spol. s r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

00565342

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

605,00

4.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
(§ 217 odst. 2 písm. d) ZZVZ)
Nevyužito.
5.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli
zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
(§ 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ)
5.1 Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva
Nabídka č. 1:
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:

CONTE spol. s r.o.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):

Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

00565342

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

605,00
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5.2 Odůvodnění výběru dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva
ÚZŘ prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a měl ekonomicky nejvýhodnější nabídkovou
cenu. Na základě této skutečnosti byl následně vybrán k podpisu smlouvy.
6.
Označení poddodavatelů dodavatelů podle § 217 odst. 2 písm. e) ZZVZ, pokud jsou zadavateli známi
(§ 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ)
Nevyužito.
7.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
(§ 217 odst. 2 písm. g) ZZVZ)
Nevyužito.
8.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
(§ 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ)
Nevyužito.
9.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
(§ 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ)
Nevyužito.
10.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo
(§ 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ)
Nevyužito.
11.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
(§ 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ)
Nevyužito.
12.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
(§ 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ)
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmu.
13.
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
(§ 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ)
Nevyužito.
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14.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ, pokud
je neuvedl v zadávací dokumentaci
(§ 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ)
Nevyužito.
V Praze dne 9. 4. 2019

_________________________
JUDr. Vladimír Tögel – advokát
zástupce zadavatele
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